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3. Waarom overkomt hen dit?– de vraag (Lukas13:1-9) 
 
In Lukas 13 komen we een situatie tegen die uit ons leven gegrepen is. Jezus 
raakt in gesprek met de mensen om zich heen over het verschrikkelijke 
nieuws van een aanslag en over politiek. Actueler kan het bijna niet na deze 
week van de aanslag in Utrecht en de verkiezingen. Mensen komen bij Jezus 
met het verhaal van Galileeërs, die door Pilates omgebracht zijn in de tempel 
in Jeruzalem. Als Jezus ons leven deelt, dan wil Hij ook met dit leven te maken 
hebben. Ook ons leven met tragedies van aanslagen en politiek. Maar vaak 
weer op een andere manier dan wij denken. 
Jezus stelt de vraag, die omstanders niet durven te stellen: waren de 
Galileeërs, die door Pilates omgebracht werden, zondiger dan anderen? Niet 
de vraag, die wij gelijk bij een aanslag bedenken. Maar toch is de vraag 
dichtbij naar wat ons in het leven overkomt en of dat komt door het goede of 
slechte wat we gedaan hebben. “Waarom overkomt mij dit?” roepen we dan 
uit. Of jongeren roepen: “karma”: het geloof dat iets slechts of goeds altijd 
weer terug komt bij je in negatieve of positieve zin. Maar Jezus ontkent deze 
samenhang. Zo werkt het geloof in de God van de Bijbel niet.  
Maar gelijk roept Hij zijn toehoorders op zich om te keren, omdat ze anders 
ook zo zullen omkomen. Wat bedoelt Jezus hier? Je moet je bekeren, want 
anders kom je niet in de hemel? Of wil Jezus het over zijn eigen weg hebben? 
Hij is immers met een groep Galileeërs op weg naar Jeruzalem. Waarom? Niet 
om de macht te grijpen met geweld of kracht. Maar om de weg te gaan van 
het kruis. Willens en wetens gaat Jezus Jeruzalem tegemoet. Om de weg van 
zijn offer te gaan, die ons naar het leven leidt. Andere wegen lopen dood. 
Maar willen we ons omkeren om in die weg te geloven? Willen de weg van 
Jezus navolgen? De weg van de liefde, de gehoorzaamheid aan God, de weg 
van vergeving? In het vertrouwen dat Gods Koninkrijk komt . 
 
Om nog eens over door te praten: 
Jezus verbindt zich op een bijzondere manier met ons dagelijks nieuws van 
aanslagen en politiek. Helpt dit u / jou? Waarom wel of niet? 

Bijbelstudie –  
Lukas 13: 1-9 speelt zich af in een heel concrete situatie en 
tijd: de situatie van Israël onder Romeinse overheersing in het 
begin van de eerste eeuw. Waarin ziet u / zie jij dat terug? 

 
Gebed –  
Heer, wij bidden U voor de mensen, die betrokken zijn bij 
aanslagen over heel de wereld. 
Wij bidden U voor iedereen die in de politiek of overheid 
betrokken is. 
We bidden U voor ons land na de gebeurtenissen in Utrecht 
en de verkiezing deze week. Heer geef vrede. Geef wijsheid. 

 
Verhalen delen –  
Herkent u / herken jij het geloof in een beloning voor goede 
daden of een straf voor slechte daden in dit leven? 
Bijvoorbeeld door je af te vragen: waarom heb ik dit 
verdiend? Of door de te denken: Eigen schuld, dikke bult. 
Waarom is dit geloof aantrekkelijk? Is het ook Bijbels? 

 
Liturgie – Lied 1010 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Thuis –  
Welke vraag zou u / jij aan Jezus willen stellen na de 
gebeurtenissen van afgelopen week?  
Welke vraag zou Jezus aan ons willen stellen na de 
gebeurtenissen van afgelopen week? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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